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Prefab
Faay maakt prefab drukschotten  

in alle mogelijke afmetingen, 

met diverse materialen als gips-

platen of cementgebonden platen 

welke voldoen aan al uw eisen.

Weerbestendig
In bouwprojecten met veel

installatiewerk onder de verdie-

pingsvloeren (buizen, leidingen,

kabelgoten etc.) is het aanbren-

gen daarvan altijd een dilemma. 

Wat is het handigst om eerst aan 

te pakken, het installatiewerk of 

de drukschotten? Het van tevo-

ren monteren van drukschotten 

kan alleen als het gebouw wind- 

en waterdicht is. Maar in een 

wind- en waterdicht gebouw is 

het installatiewerk al voor het 

grootste deel uitgevoerd en ben 

je dus te laat met de drukschot-

ten. Echter, het achteraf aan-

brengen van drukschotten

is ook geen echte optie. Dit is

namelijk zeer arbeidsintensief 

en gebeurt vaak met kostbare 

systemen die bovendien een rela-

tief lage isolatiewaarde bieden.

Dé oplossing!
Op basis van haar flexibele

wandsystemen heeft Faay

Vianen nu een oplossing ontwik-

keld: het Faay Prefab drukschot,

weerbestendig en dus geschikt

om tijdens de ruwbouw te

monteren! Het Faay drukschot

biedt een hoge geluidsisolatie

en brandwerendheid. Met deze

drukschotten blijft u de installa-

teur altijd een stap vóór!

Makkelijk te doorboren
De schotten zijn goed te door-

boren of te zagen voor het door-

voeren van buizen, leidingen en 

dergelijke. Daarbij geven Faay 

drukschotten extra stabiliteit 

aan de scheidingswanden of 

bandrasters die er later onder 

worden geplaatst. 

Eenvoudige montage
Het drukschot is eenvoudig te 

monteren en wordt met een 

ophangprofiel aan een bouw-

kundig plafond opgehangen, 

waarbij het ophangprofiel de 

maattoleranties in de ruwbouw 

opvangt. 

Overal toepasbaar
De Faay drukschotten zijn te 

plaatsen boven elk verlaagd 

plafond en toepasbaar in 

combinatie met elk wandsys-

teem en/of elk bandraster.

Maatproduct
Faay drukschotten worden 

helemaal naar uw (bouw-

kundige) eisen samengesteld. 

Variëren in afmetingen en 

samenstelling is mogelijk. Elke 

Bouwbesluiteis is mogelijk. Dit 

kan drukschotten opleveren 

met een geluidsisolatie tot wel 

56 dB en een brandwerendheid 

van 60 minuten!

•  tijdwinst: installateur kan al heel snel aan 

de gang zonder de afbouwer te hinderen

•  werkvloer blijft ‘open’: 

 - alle ruimte voor intern transport

 -  werkvloer makkelijk schoon te 

houden/maken

• snel en ongestoord wanden zetten

Winstpunten 
drukschotten-methode
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Tijdens de ruwbouw al afbouwen!

Eenvoudig te doorboren.

Weerbestendig

Foto's Martini Ziekenhuis Groningen.

Veel installaties, geen punt.


